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ZPRAVODAJ FARNOSTI
PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ

Motto:

Můj Bože, kéž se nebráním tvojí lásce, která na mě sestupuje.

(Ch. Journet)

Úvodní slovo

Milé sestry a milí bratři,

již zanedlouho s novým měsícem
vstoupíme také do nové doby, do
doby postní. Liturgie nám v tento čas
staví před oči téma obrácení a pokání.
Původním smyslem čtyřicetidenního
postu je příprava na křest, neboli
obracení od starého života v hříchu
k novému životu s Kristem. V naší
farnosti, díky Bohu, budeme moci
opět prožívat tuto intenzivní přípravu
na změnu života spolu se třemi kate-
chumeny, kteří po bezmála dvouleté

přípravě budou o těchto Velikonocích
pokřtěni.

Ale co my ostatní? Kam se máme
obracet my, když už jsme křest při-
jali? Jistě dobře chápeme, že nejde o to
každou postní dobu se obracet tak
radikálně, jako se to děje při křtu. To
bychom se točili tam a zpět jako ko-
rouhvička ve větru. Nejde ani jen o to,
jak si někdy myslíme, pouze bojovat
o vlastní zdokonalení a utužení vlády
ducha nad hmotou. Postní doba je pro
nás především pozváním k vytvoření
prostoru pro Boží lásku, která na nás
zcela zdarma sestupuje.

Tak jako nádobu nejprve pořádně
vyčistíme, než do ní nabereme čer-
stvou pramenitou vodu, tak jsme
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pozváni, abychom se každý podle
svých sil snažili očistit své srdce
a připravit je na přijetí živé vody,
kterou Ježíš slíbil všem, kdo ho o ni
poprosí. Nejde tedy na prvním místě
o naši čistotu, ale především o naše
setkání s Pánem.

Modleme se proto za sebe navzá-
jem, abychom byli stále otevřenější
Bohu, který se nám dává v trpícím
Kristu, abychom pak po velkém postu
ještě více přijali do svého života toho,
který vstal z mrtvých.

S přáním pokoje váš o. Jakub Tůma

Informace

• Popeleční středa letos připadá na
1. března 2017. Tímto dnem začínáme
období čtyřicetidenního postu před
slavností Vzkříšení Páně. Znamení
popela, který si necháme sypat na

hlavu, nám v duchu biblické tradice
má připomenout křehkost našeho lid-
ského života a oživit naši touhu po
novém životě, který světu přináší
zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus.

• Na Popeleční středu a Velký pátek
je přísný půst. Postní řád pro naše
diecéze v tyto dva dny předepisuje
nejíst maso (závazné od 14 let) a najíst
se jen jednou za den dosyta (závazné
od 18 do 60 let). V ostatní dny doby
postní, kromě nedělí, by si každý měl
stanovit alespoň malý skutek sebezá-
poru jako vyjádření vděčnosti Kristu,
který za nás na kříži obětoval sám
sebe.

• Pobožnosti křížové cesty budou
ve středy a pátky postní doby vždy
v 17 hodin, ve středu zejména pro děti.

• Možnost společného slavení
svátosti pomazání nemocných bude
v našem kostele v pátek 31. března, při
mši sv. v 17:30. Tuto svátost Ježíšovy
blízkosti v nemoci mohou přijmout
všichni trpící vážnější nemocí nebo
oslabení stářím. Lze ji přijmout
i opakovaně (asi dvakrát do roka
nebo v případě zhoršení zdravotního
stavu). Příprava na tuto svátost je
obdobná jako příprava na přijetí
eucharistie, tedy pokud je to třeba a je
to vzhledem ke stavu nemocného
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možné, očistit se ve zpovědi od
těžkých hříchů a toužit po setkání
s Kristem.

• Příležitost k tiché eucharistické
adoraci bude nyní bývat v našem
kostele pravidelně každou neděli od
18 hodin do 18:30. Nebude-li řečeno
jinak, až do letních prázdnin.

• Výlet do Olomouce V sobotu
1. dubna 2017 srdečně zveme na farní
výlet do krásné jarní Olomouce se
zastavením mimo jiné v katedrále
sv. Václava a v Arcibiskupském
kněžském semináři. Poutníci se
mohou hlásit v zákristii do 24. března.
Odjezd autobusu bude v 9 hodin
od Janáčkova divadla. Doporučený
příspěvek na dopravu činní 200,-
Kč na osobu (u vícečetných rodin
podle zdravého uvážení). Více
informací poskytne o. Jakub Tůma.
(jakub.j.tuma@gmail.com)

Postničky

Již několikátým rokem nám
a zejména našim dětem Charita nabízí
jako jednu z možných pomůcek
k hlubšímu prožití postní doby tzv.
postničky, neboli pokladničky pro
postní almužnu. Cílem není ”zase
tahat z lidí peníze,“ ani zdvojit
tříkrálovou sbírku. Jsme pozváni
k tomu, abychom do papírové
schránky vložili vždy takový obnos
peněz, který zhruba odpovídá
požitku, který jsme si ten den
odřekli. Tím, že máme postničku
někde na očích, je větší šance, že
si častěji vzpomeneme, že jsme si
vlastně v postní době původně
něco odříct chtěli a hlavně, že je
zde někdo potřebný, kdo potřebuje
pomoci. Můžeme si tak také trochu
ujasnit, co vlastně k životu skutečně
potřebujeme a bez čeho se dokážeme
obejít. Takto nastřádané peníze pak
prostřednictvím Charity mohou
sloužit těm, kdo trpí skutečným
hmotným nedostatkem.
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Pokud vás tento nápad zaujal,
můžete svým dětem, ale i sobě
v zákristii vyzvednout svoji vlastní
postničku a pustit se do díla, které
pěkně vystihuje heslo postní almužny:

”Kdo se modlí, at’ se postí. Kdo se
postí, at’ je milosrdný.“

o. Jakub Tůma

Tři postní zastavení
nad Vyznáním víry

Nedílnou součástí doby postní je
také příprava na obnovu našeho křest-
ního vyznání při Velikonoční vigilii.
Jako pomůcku bychom vám proto
letos rádi nabídli tři zastavení nad
tímto tématem, která se uskuteční
1., 3. a 5. neděli postní – tedy:

I. 5. března,
II. 19. března a
III. 2. dubna 2017

vždy od 17:30 v našem kostele.
Na promluvu naváže v 18 hodin
pravidelná nedělní adorace.

Na setkání se těší
o. Jakub Tůma

Z farní charity

Milí farníci a farnice!

Před začátkem postní doby
vás chceme především informovat
o výsledcích Tříkrálové sbírky.
V tomto roce se vybralo více peněz
než v roce minulém a je jistě radostné,
že štědrost dárců neochabuje.

Česká republika
Arcidiecéze olomoucká 25 905 804 Kč
Arcidiecéze pražská 6 020 522 Kč
Diecéze brněnská 22 732 767 Kč
Diecéze českobudějovická 6 086 670 Kč
Diecéze královéhradecká 15 032 310 Kč
Diecéze litoměřická 2 349 405 Kč
Diecéze ostravsko-opavská 15 682 874 Kč
Diecéze plzeňská 4 406 539 Kč
Koleda celkem 99 216 891 Kč
Tříkrálový koncert 1 220 085 Kč
Celkem 100 436 976 Kč

4



Brněnská diecéze
Oblastní charita Blansko 1 957 596 Kč
Oblastní charita Břeclav 2 704 340 Kč
Oblastní charita Hodonín 2 844 435 Kč
Oblastní charita Jihlava 1 616 495 Kč
Oblastní charita Rajhrad 3 670 142 Kč
Oblastní charita Tišnov 1 462 197 Kč
Oblastní charita Třebíč 2 416 865Kč
Oblastní charita Znojmo 2 016 318 Kč
Oblastní charita Žd’ár nad
Sázavou

3 058 807 Kč

Služby Brno 1 984 572 Kč
Koleda celkem 23 732 767 Kč

V naší farnosti se vybralo celkem
60 302 Kč, z toho 46 292 Kč prostřed-
nictvím charitní pokladničky.

Z darů, kterými jste nám po
skončení Tříkrálové sbírky přispěli
do charitní pokladničky jsme poskytli
příspěvky na následující účely:

LL – Likvidace lepry 3 000 Kč
Světlo pro svět - prevence a léčba
slepoty a systémová podpora osob
s postižením v rozvojových zemích

3 000 Kč

At’ je nadcházející postní doba pro
vás časem přípravy, ztišení a usmíření
s Bohem i lidmi. To vám vyprošují

dobrovolníci farní charity

Slovo nemocným

Utrpením, kterým prošel,
se naučil trpělivosti.

Žid 5,8

Někdy se setkáváme s lidmi,
kteří dlouhodobě trpí bud’ tělesně
anebo duševně. Není rozdílu mezi

těmito bolestmi, všechny jsou těžké
a vyčerpávající. V takových případech
je člověk vystaven velkému pokušení,
které může být příčinou ztráty
víry nebo důvěry v Boží pomoc.
Člověk může mít dojem, že Bůh jeho
prosby neslyší a nereaguje na ně.
V takové chvíli si má vzpomenout
na skutečnost, že Ježíš, Boží Syn,
se stal člověkem, že během svého
života prožil všechny bolesti, které
lidé snášejí. On tak jednat nemusel,
ale jednal tak z lásky k lidem a protože
chtěl plnit vůli svého nebeského Otce.
On v getsemanské zahradě prožíval
maximální úzkost a jistě měl možnost
se této bolesti vyhnout, ale neudělal
to. Tím nám dal příklad, jak máme
jednat i my v podobných situacích.
Máme si uvědomit, že Bůh je s námi,
že je mezi námi přítomen v Eucharistii
a že se k němu můžeme kdykoliv
obrátit. On zná naše bolesti a má pro
ně pochopení. Vždy je schopen dát
nám pomoc, kterou potřebujeme.
My můžeme spojit naše bolesti
s jeho bolestmi, a tím je zhodnotit.
Prospějeme tak sobě i všem lidem.

Když jsme vystaveni jakémuko-
liv pokušení, máme si být vědomi
toho, že je to zkouška, která je časově
omezená a která nebude nikdy nad
naše síly. Když i během této zkoušky
budeme jednat tak, jak jednat máme,
přesvědčíme se po uplynutí zkou-
šky, že nám neuškodila, ale že nás
zdokonalila. To, co bylo pro nás dříve
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těžké, jsme schopni úspěšně konat
s menší námahou. I v době zkoušky
se musíme obracet na Boha a prosit
o pomoc. S Boží pomocí a využitím
našich schopností jsme schopní vždy
překonat všechno, co nás od Boha
odvádí. Tyto zkoušky jsou v životě lid-
ském nutné a prospěšné, protože nás
připravují na situace, které v budouc-
nosti mohou nastat a mohou být velmi
náročné.

Bůh nám dává všechny potřebné
milosti, abychom mohli obstát ve
všech situacích. Dává nám je ve svá-
tostech, které přijímáme. Máme je
přijímat často a s hlubokou vírou,
pokorou a s vědomím, že se v nich
setkáváme s Kristem, který je ustano-
vil a který sám v nich působí. Je proto
jejich účinnost dokonalá.

V době, kdy se nám vede dobře,
musíme prosit o potřebné milosti
a o světlo poznání, abychom pozna-
li smysl toho, co prožíváme. Čím
budeme mít čistější duši a čím budeme
pokornější, tím snadněji se vyrovnáme
s těžkostmi, které nás mohou v životě
potkat.

o. J. Šik

Modlete se! (Orate)
Z myšlenek P. J. Koláčka SJ

Modlitba je aktem zbožnosti.
Modlitbou k Bohu se míní myšlení
na Něho, těsný přístup k Němu

a komunikace s Ním. Člověk, který
se modlí oddaně a vroucně, je posílen
proti pokušení zla – Bůh chrání
člověka tím, že vysílá na pomoc
dobré duše. Je to pomoc, která
nezklame, žádá-li se upřímně. Není
důležité modlit se často, ale správně,
v ”duchu a pravdě“. Někteří lidé
věří, že účinnost modlitby záleží na
její délce, místo na její vroucnosti
a upřímnosti. Pro ně je modlitba

”zaměstnáním“, resp. způsobem
trávení času, místo toho, aby byla
prostředkem k vlastní posile. Také
dobré skutky jsou účinnou formou
modlitby, poněvadž skutky ”mluví“
tišeji než slova.

Ježíš je podstatným opěrným
bodem pro všechny otázky kolem
modlitby: jak, kde, proč, kdy se
máme modlit. On je zároveň vzorem
i učitelem modlitby. Podnítil touhu
apoštolů, když v nich vzbudil výkřik,
který je vlastní každému učedníkovi
Páně: ”Nauč nás modlit se“ (Lk 11,1).
Mohli bychom na pedagogické úrovni
tvrdit: v Ježíšovi, učiteli a vzoru
modlitby, jsou vyřešeny všechny
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námitky proti modlitbě, jsou dány
všechny pozitivní důvody pro naši
modlitbu, pod podmínkou, že se
modlíme s ním, jako on, podle jeho
učení, až po vědomí, že život v Kristu
je pro křest’ana vázán na modlitbu, že
máme být v něm, aby v nás prodloužil
svou zkušenost synovského vztahu
k Otci v poutu samotného Ducha
synovství.

Zejména v dnešní době, kdy je svět
zmítán násilím, invazemi, terorem,
válkami, nemocemi atd., je třeba prosit
Boha o pomoc, o ochranu, a také Mu
děkovat za to vše dobré, čeho se nám
dostalo a dostává.

P. Josef Koláček SJ se níže zamýšlí
nad potřebou stále se modlit, nad Boží
láskou k nám a naší láskou k Němu: To
je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář,
Hospodine. ”Ježíš vypravoval svým
učedníkům podobenství o tom, že je
třeba stále se modlit a neochabovat“
(Lk 18, 1).

Při četbě knihy sv. Františka
Saleského ”Traktát o lásce k Bohu“
mne najednou upoutal citát žalmu
105,4: Hledejte věčnost s velkou
odvahou, aniž byste se unavili
hledat jeho tvář. (Vyhledávejte vždy
Hospodina a moc jeho, jeho tvář
hledejte ustavičně).

Autor, žalmista – a jeho slovy Duch
svatý, se obrací na mne: Hledej! Co?
Proč? Tolik věcí se naskytuje, abych
hledal. Co rozhoduje? Kam se pustím?
Co mě přivábí? Co mě strhuje? Otevírá
se přede mnou celé stvoření. Lidé,
hory, moře, plody země i ducha. Co

mi dá nejvíce hodnoty, dobra, ra-
dosti? Uspokojení? Štěstí? Kam mě za-
měřuje žalmista? Kam Duch svatý? –
Hledej věčnost? Najednou se mi to
zdá neurčité. Čas bez konce? Oso-
ba bez hrozby smrti? Žalmista, jak
tuším nebo doufám, míří k Bohu.
Ale ta věčnost mi přesto zůstává jako
nevyhraněná existence. – At’ zvolá:

”Jsem, který jsem“. Tato slova Hospo-
dina k Mojžíšovi rozčísla i jeho hleda-
jící nejistoty. S velkou odvahou hle-
dat ”Jsem, který jsem“ – Bůh i já,
z něhož vyvěrá mé současné bytí
i to budoucí, bez konce, díky spáse
skrze Krista – a to s velkou odva-
hou. Mám před sebou řadu překážek,
slabostí, nejistot, obav, proto ono

”Hledej s velkou odvahou . . .“, tedy
ne nějakou mrňavou, ledabylou – ale
velkou! – A pak, aby ses neunavil –
víš, jak je to zakořeněno v tvé povaze
– dát se unavit, otrávit, nemít chut’,
ba dokonce i mít odpor! Máš a chceš
hledat. Jeho tvář, hledat ”Jsem, který
jsem“, stát před ním, nazírat ho. To je,
a o tom pak jednou navěky bude Tvůj
život – patření na Boha.

”Vždy se hledá ten, který se
miluje“, říká svatý Augustin. Láska
hledá to, co už našla, ne jen aby
to měla, nýbrž aby to měla vždycky
– neslyšíš ozvěnu žalmistova: Hledej
Věčnost? – ”Duše, která se nachází
v atmosféře živé lásky, neustále volá
ve svém posvátném tichu: Mně stačí,
že Bůh je Bůh, že jeho dobrota
je nekonečná, že jeho dokonalost je
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nesmírná . . . Sama smrt nemůže ro-
zesmutnět srdce, které miluje. Ten,
kterého miluje víc než sebe samu,
je plný věčných dober, protože ona
(duše) žije více v Něm, kterého miluje,
ba dokonce to není ona, která žije,
nýbrž je to Milovaný, který žije v ní“
(sv. František Saleský).

Z archivu PhDr. Jana Weinbergera

SEVERKOVSKÝ PLES
Ymca T.S.

Letošní, již tradiční, sedmý
severkovský ples se nesl v tónech
a barvách zimy.

V sobotu 4. 2. jste mohli ve
večerních hodinách v oratoři
salesiánského střediska vidět úžasné
taneční vystoupení s obručemi
skupiny HOOPS nebo začínající
uskupení NYX přátel břišního
tance. ,

Pro milovníky spíše jídla než tance
byly připravené na pomoc Severky,
a to u baru nebo okénka kuchyně.

Celým večerem provázela hosty
hudební skupina Struny ebenu
s hlavním zpěvákem a houslistou
Ondrou Veselým v čele . ,

No, a kdo si rád jen tak poseděl
a popovídal s přáteli, měl dostatek

8



příležitostí neb mezi hosty jste byli vy,
úžasní tomáškovci a kamarádi našeho
oddílu. ,

Díky, že jste severkovský večer
obohatili svým příchodem!

Těšíme se na příští rok. ,

Severky

POVÍDKA

Sněhové mraky přináší další bílou
nadílku. Vesnička Jívoví je poeticky
zavátá skoro až po střechy. Místní oby-
vatelé však už dávno ztratili smysl pro
poetično.

Jirka div neskřípe zuby, když
vyjde ze školy. Ráno prohazoval cestu
k chalupě a ted’ je tu skoro 20 cm
nového sněhu. Do očí mu padne nově
vyrostlý sněhulák. Krásy moc nepo-
bral. Spíš naopak. Větvičky tvořící
pusu se nějak nepovedly a sněhulák
se divně šklebí. Ten pot’ouchlý ús-
měv je poslední kapka. Jirka kope do
sněhuláka, urazí mu hlavu a vztekle

po ní dupe. Když sněhuláka rozšla-
pal na kaši, trochu se mu ulevilo,
ale opravdu jen trochu. Doma ho
čeká lopata a nejmíň půlhodina tvrdé
práce.

Jirka se šourá domů, když za
sebou uslyší pisklavý hlásek: ”Jé,
náš sněhulák!“ Dvě malé postavičky
přibíhají a smutně se dívají na tu
zkázu. Jirka jen pohodí hlavou a přidá
do kroku. Za chvíli už se potí u lopaty,
odhazuje sníh jako stroj. Zahání tím
vzpomínku na smutek těch dvou
malých kluků. To jsem fakt nemusel,
hryže ho svědomí, sněhulák za nic
nemohl, sněhu neubylo. Ale jak to
napravit? Ti mrňouskové si určitě
postaví nového. Třeba bych jim mohl
pomoct! Jirka šupne lopatu do kůlny
a utíká zpátky ke škole. Už z dálky
vidí dva malé kluky a jednu velkou
kouli. Přiběhne k nim a ptá se: ”Můžu
vám pomoct?!“ Dva páry očí se na něj
překvapeně podívají. ”Ne, ne, my si
ho chceme postavit sami. Měli jsme už
jednoho, stráášně krásnýho.“

Jirkovi se mihne hlavou větvičkový
úsměv. Hned ho ale zalije vlna
malomyslnosti. Tak už to nemůže
napravit! Třeba by se měl těm klukům
přiznat, ale pomůže to něčemu?
Nepatří to spíš do zpovědnice?
Smutně se courá domů. Jak jen to
vynahradit? Bere lopatu a pouští se
do práce. Dává si záležet, cestička je
širší než obvykle. Už nikdy nebudu
nadávat na sníh, myslí si. Vždyt’ je tu
pro děti. Proházím cestičku Mařence
do její pohádkové zahrady – to je
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místečko, kde si sestřička nejraději
hraje. Jirka krouží cestičky mezi keři
pěkně do oblouků a docela ho to baví.
At’ se těm klukům nový sněhulák
povede, bleskne mu hlavou. Bylo by
škoda, kdyby se neusmíval.

MV

Farní ples 2017

Život se neměří počtem nádechů
a výdechů, ale chvílemi, které nám
vzaly dech. Pokud to ovšem není
chřipka, která po letech zasáhla i členy
naší rodiny. A tak i my ještě úplně
nedoléčení, ale natěšení jsme se vy-
dali na farní ples farnosti sv. Tomáše,
který stejně jako každý rok probíhá
v měsíci lednu. Organizaci měla na
starost skupina pod vedením Ireny
a Báry. Každý, kdo občas zajde na
ples, jistě uzná, že plesy naší farnosti
probíhají v příjemné až rodinné at-
mosféře a je příjemné vidět, že se lidé
dovedou i v dnešní době radostně a
slušně pobavit. Tato akce se připravuje
pro nás, aby se naše farnost potkala i
při jiné příležitosti a vzájemně se blíže
poznala. Organizátoři, jako vždy, in-
vestovali do akce mnoho úsilí a času,
bez ohledu na vlastní starosti. Proto
jim alespoň touto cestou děkujeme.

Po příchodu, po odložení kabátu,
byli příchozí vítáni skleničkou šam-
paňského, se kterou si našli svůj stůl.
Ples pak zahájil o. Jakub Tůma a hu-
morně všechny naladil na radostnou
strunu. Následovalo sympatické roz-
tančení 4 párů à la polonéza. No, a

pak se již zájemci vrhli na parket, kde
za tónů kapely Byznys TIME před-
váděli své kreace. Žánry se střídaly
a podle toho i páry. U stolů a u
baru se lidé stmelovali, komunikovali
a řešili nejrůznější problémy. Pokud
si vzpomínám, v našich končinách
byl v módě pravý kubánský rum, je-
hož škálovou řadu jsme postupně u
baru prochutnali. Pochutnat jsme si
mohli i na večeři u řízečků či kuřátka.
V programu nechyběla samozřejmě
tombola s hranou čárou o cenu nej-
vyšší. Na přelomu dnů nechybělo ani
půlnoční překvapení.

Hodnotou je jistě možnost setkání
s mnoha přáteli naráz, se kterými se
můžete pozdravit, zastavit na kus řeči
a na chvíli na vše zapomenout. A to
vše u nádherně vyzdobených stolů a
sedaček. Byl připraven i fotokoutek
s kostýmy, kde jste se mohli zvěčnit
se svými kamarády a přáteli. Všichni
však víme, že i čas má nožičky a
čím je člověk starší, tím rychleji ho
cítí utíkat. Závěr přifičel velmi rychle.
Zvedli jsme se tedy a odkulili se domů
do postýlek. Spánek byl o něco kratší,
ale asi jen u nás. Devátá mše byla totiž
poměrně vymetená a kamarádi nikde.
Ale stejně se těšíme na příště, že si
tento čas užijeme neoslabeni chřipkou,
ale posíleni dobrou náladou.

P.S. Hláška z následujícího rána :

Myslím si, že lidé by měli chodit bosi,
je to mnohem zdravější.

Například já, když se ráno vzbudím
obutý, tak mě bolí hlava.

ki
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